
          Prószków, 11.03.2009 
 
 Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 
 46-060 Prószków 
 ul. Zamkowa 8           
………………………….. 
     (pieczątka nagłówkowa Domu Pomocy Społecznej) 
 
 
 

OGŁOSZENIE   O   NABORZE 
 
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
 
 

 Kierownik zespołu 
( nazwa stanowiska pracy) 

 
 

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: 
 

1. Wykształcenie- wyższe   
2. Posiada co najmniej trzy  letni staż pracy  lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku 
3. Stan zdrowia pozwalajacy na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.   
6. Nieposzlakowana opinia. 

 
II. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko: 

 
1. Umiejętność sprawnej organizacji pracy. 
2. Umiejętność kierowania zespołem ludzi. 
3. Samodzielność i kreatywność. 
4. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej. 

 
III. Zakres obowiązków na stanowisku   Kierownik zespołu 

 
 Organizowanie i realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem oddziału a także: 

1) sprawowanie opieki, nadzoru i kontroli nad mieszkańcami kierując się zasadą 
poszanowania ich godności ludzckiej, 

2) aktywne uczestnictwo w zajęciach organizacyjnych w ramach zajęć terapeutyczno-
rehabilitacyjnych przez innych pracowników, 

3) dostosowanie zasad postępowania do indywidualnych potrzeb mieszkańca kierując się 
jego dobrem, 

4) prowadzenie książki raportów czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz 
otaczania szczególną opieką ciężko chorych mieszkańców, 

5) udział w opracowaniu planu indywidualnego wsparcia, jego realizacja, jak również 
wypełnianie zadań wynikających z funkcji  pracownika  pierwszego kontaktu, 

6) kontrola wewnętrzna planów indywidualnego wsparcia prowadzonych przez 
opiekunów, terapeutów ( dotyczy  aktywizacji podopiecznych ), 



7) kontrole jakościowo-ilościowe ( zakupy mieszkańców)- prawidłowe wydatkowanie 
pieniędzy mieszkańców  oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji . 

 
 

IV. Wymagane dokumenty: 
 

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko:  Kierownik zespołu 
2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających sie o zatrudnienie – druk znajduje się na 

stronie internetowej, 
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje 

zawodowe, 
5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska 

Kierownika zespołu, 
6. Oświadczenie kandydata: 

a) o niekaralności, o których mowa w cz.I pkt.5 oraz posiadanie praw o których mowa  
w cz. I pkt. 4, 
b) że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które stałyby   
w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku Kierownika 
zespołu, , 

7. Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Nabór 
na stanowisko Kierownika zespołu ”  w Dziale kadr Domu Pomocy Społecznej  

  w terminie do dnia  25.03.2009 r. do godziny 1500. 
 Dokumenty które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie po 
 terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania. 
 
     V.Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.03.2009 r. o godzinie 11.00. 
        w siedzibie Domu Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 8 w Prószkowie. 
 
   VI. Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska 
 urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie ” można zapoznać się w Domu 
 Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 ; w pokoju nr 5. 
 

VII. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej 
www.bip.powiatopolski.pl oraz na Tablicy Ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej 
w  Prószkowie, ul. Zamkowa 8. 

 
Uwaga: 
List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz ustawą  
z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008  r. Nr 223, poz.1458). 
 
 
 
* zaznaczyć odpowiednio   Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie 
 

  Lucyna Danel 
 
 
 
 

  
  

http://www.bip.powiatopolski.pl/

